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Európska agentúra pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž





Rok 2019 bol pre agentúru Frontex, 
Európsku agentúru 
pre pohraničnú a pobrežnú stráž, 
dôležitým rokom.

V roku 2019 agentúra Frontex pokračovala v in-
tenzívnej práci na plnení mandátu, ktorým bola 
poverená v roku 2016, keď sa transformovala 
na Európsku agentúru pre pohraničnú a po-
brežnú stráž. 

Rok 2019 bol aj prechodným rokom. Spolu s člen-
skými štátmi a Európskou komisiou sme sa 
pripravovali na vykonávanie aktualizovaného 
mandátu, ktorý začal platiť v decembri 2019. 

Agentúra sa naďalej rýchlym tempom rozras-
tala a koncom roka mala už 750 zamestnancov.

Agentúra Frontex pri rozširovaní svojej prítom-
nosti v teréne, ako aj svojich operačných čin-
ností a služieb, ktoré poskytuje vnútroštátnym 
pohraničným a pobrežným službám, využila 
100 % zo sumy 333 mil. EUR, ktoré boli vyčlenené 
rozpočtovým orgánom EÚ a krajinami pridru-
ženými k schengenskému priestoru.

Jednou z kľúčových oblastí činnosti agentúry 
v roku 2019 bol návrat neregulárnych migran-
tov a aj naďalej budeme členské štáty podpo-
rovať pri návrate osôb, ktoré dostali zamietavé 
rozhodnutie o azyle.

K ďalším oblastiam, v ktorých agentúra stála 
v roku 2019 v čele inovácií a v ktorých posky-
tovala každodennú podporu členským štátom 
EÚ a krajinám pridruženým k schengenskému 
priestoru, patria nové technológie a nové služby 
hraničného dozoru.

V  roku 2019 sa jasne ukázalo, že úlohou 
agentúry Frontex nie je len poskytovať služby 
v mimoriadnych situáciách – teraz vystupujeme 
prednostne ako operačný partner vnútroštát-
nych orgánov a poskytujeme podporu a pomoc 
pri bežných úlohách v oblasti riadenia hraníc.

Naša prvá operácia mimo Európskej únie, 
ktorá sa začala v Albánsku, upozornila na roz-
šírený medzinárodný rozmer činností agen-
túry Frontex. 

Boli sme „očami a ušami“ v oblasti presadzova-
nia práva na vonkajších hraniciach a čoraz užšie 
spolupracujeme s našimi európskymi a vnút-
roštátnymi partnermi.

Už čoskoro bude agentúra Frontex zohrávať 
kľúčovú úlohu pri overovaní miliónov legál-
nych prípadov prekročení hraníc pravidelnými 
cestujúcimi. Minulý rok sme sa intenzívne ve-
novali príprave vytvorenia centrálnej jednotky 
Európskeho systému pre cestovné informácie 
a povolenia (ETIAS). 

Prijatie európskej technickej a operačnej straté-
gie pre integrované riadenie hraníc (IBM) v mi-
nulom roku predstavovalo významný posun 
vpred tak pre členské štáty, ako aj pre agentúru. 
Pomohlo nám to v prechode na novú operačnú 
koncepciu, ktorá vychádza z budúceho nasa-
dzovania stáleho zboru európskej pohraničnej 
a pobrežnej stráže. 

Publikáciu Rok 2019 v skratke sme pripravovali so 
zreteľom na tri strategické operačné ciele: Mu-
síme VEDIEŤ, aby sme mohli PODPORIŤ členské 
štáty pri hraniciach a na základe týchto vedo-
mostí BUDUJEME kapacity, aby sme vedeli pri-
spôsobiť našu operačnú reakciu. 

Naším cieľom je tiež zabezpečiť, aby agentúra 
Frontex pôsobila v súlade s najlepšími normami 
EÚ v oblasti správneho administratívneho a fi-
nančného riadenia a s právnymi a etickými 
normami EÚ, ktoré zahŕňajú aj základné práva.

V roku 2019 agentúra Frontex položila tiež zák-
lady pre budúcnosť. Začali sme prvý nábor prís-
lušníkov pohraničnej stráže agentúry Frontex, 
ktorí budú bok po boku spolupracovať s vnút-
roštátnymi príslušníkmi pohraničnej a pobrež-
nej stráže. 

Agentúra Frontex je odhodlaná usilovať sa o lep-
šie fungujúce a bezpečnejšie vonkajšie hranice, 
ktoré chránia náš priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti a podporujú bezproblémové 
legálne prekračovanie hraníc pre cestujúcich 
bona fide.

Fabrice Leggeri 
výkonný riaditeľ
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Dôležité 
udalosti v roku

JAN.

Počet neoprávnených 
prekročení  hraníc Eu-
rópy  na najnižšej úrovni 
za 5 rokov

FEB.

Agentúra Frontex poskytuje 
podporu pri významnom 
záchyte kokaínu portugal-
skými orgánmi

MÁJ

Agentúra Frontex začína 
prvú operáciu mimo EÚ 
v Albánsku

JÚN

A g e n t ú r a  F r o n -
tex otvára bunku 
analýzy rizík v Senegale

MAR.

Konferencia o inteligentných 
hraniciach v  priestoroch 
Svetovej colnej organizá-
cie: užšia spolupráca medzi 
agentúrou Frontex a colnými 
orgánmi

APRÍL

Frontex, EMSA a EFCA or-
ganizujú druhé výročné 
podujatie európskej pobrež-
nej stráže
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NOV.

Rada prijíma nové nariade-
nie o agentúre Frontex

AUG.

Agentúra Frontex začína 
testovanie používania ae-
rostatu na hraničný dozor 
v Grécku

SEP.

Agentúra Frontex testuje 
nové biometrické techno-
lógie na letisku v Lisabone

DEC.

7 500 uchádzačov sa zau-
jíma o prvé miesta prísluš-
níkov pohraničnej stráže 
agentúry Frontex

JÚL

26 prevádzačov zatknutých 
počas 10-dňovej  operácie 
vedenej agentúrou Frontex

OKT.

Agentúra Frontex víta novú 
triedu spoločného magis-
terského programu
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592
LETOV V RÁMCI NÁMORNÉHO LETECKÉHO DOZORU

54 800
ZACHRÁNENÝCH OSÔB**

Rok v číslach*

669
ODHALENÝCH PAŠERÁKOV DROG

* Predbežné údaje 

** Počet sa vzťahuje na všetkých migrantov zachránených v operačnom priestore agentúry Frontex a zahŕňa  

 28 670 ľudí zachránených s pomocou prostriedkov spolufinancovaných agentúrou.

125,5
TONY ZACHYTENÝCH DROG
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3 675750
VYŠKOLENÝCH PRÍSLUŠNÍKOV 
POHRANIČNEJ A POBREŽNEJ 
STRÁŽE

ZAMESTNANCOV 
V SÍDLE AGENTÚRY 
FRONTEX

15 850
OSÔB VRÁTENÝCH AGENTÚROU FRONTEX

6 900 
ODHALENÝCH FALŠOVANÝCH 
DOKLADOV

7 500
ŽIADOSTÍ NA POZÍCIU 
PRÍSLUŠNÍKA POHRANIČNEJ 
STRÁŽE AGENTÚRY FRONTEX

1 500
– PRIEMERNÝ POČET PRÍSLUŠNÍKOV AGENTÚRY 
FRONTEX NA HRANICIACH EÚ
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Podporujeme
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Operačná 
reakcia

Agentúra poskytuje členským štátom EÚ a kra-
jinám pridruženým k schengenskému priestoru 
flexibilnú operačnú reakciu na ich hraniciach. 
Robíme to prostredníctvom nasadenia prísluš-
níkov a vybavenia tam, kde nás krajiny najviac 
potrebujú. 

V roku 2019 sme pokračovali v uskutočňovaní 
našich troch stálych operácií v Grécku, Talian-
sku a Španielsku, ako aj v mnohých ďalších 

nasadeniach v teréne na vonkajších hraniciach 
EÚ a mimo nej.

Každý mesiac pracovalo približne 1 500 prísluš-
níkov pohraničnej a pobrežnej stráže na rôznych 
miestach na hraniciach EÚ a pomáhali vnút-
roštátnym orgánom s kontrolou hraníc, dozo-
rom, registráciou migrantov, zhromažďovaním 
spravodajských informácií o zločineckých sie-
ťach, bojom proti podvodom v oblasti dokladov 
a inými typmi cezhraničnej trestnej činnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=wcpPcAWKKtk
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Situácia na vonkajších hraniciach EÚ a vonkajších hraniciach schen-
genského priestoru v roku 2019

Jedným zo spôsobov, ktorými agentúra Frontex 
podporuje členské štáty Európskej únie, sú skrínin-
gové pohovory zamerané na zistenie štátnej prís-
lušnosti. V prípade potreby agentúra vyšle expertov, 
ktorí majú pomôcť pri určení štátnej príslušnosti 
migrantov. Títo experti sú vyškolení aj na identifi-
káciu osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, 
ako aj osôb v zraniteľnej situácii vrátane maloletých 
osôb bez sprievodu, a postupujú tieto prípady prís-
lušným vnútroštátnym orgánom.

139 000
celkový počet odhalení 
neoprávnených prekročení hraníc 
na hraniciach EÚ a vonkajších hraniciach schengenského 
priestoru*

západné Stredozemie 

24 000
operácia  
Indalo

centrálne 
Stredozemie 

14 000
operácia  
Themis

východné 
Stredozemie 

82 000
operácia  
Poseidon

* Na mape je znázornený odhadovaný počet odhalení neoprávnených prekročení hraníc 

na námorných hraniciach EÚ v roku 2019 (údaje z 9. januára 2020).
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Prvá operácia 
mimo Európskej 
únie
Agentúra Frontex začala svoju prvú plnohod-
notnú spoločnú operáciu mimo Európskej únie, 
v rámci ktorej pomáha Albánsku s kontrolou 
hraníc. Poskytujeme príslušníkov z európskych 
krajín spolu s hliadkovacími vozidlami a ďalším 
vybavením na pomoc oblasti susediacej s EÚ – 
západnému Balkánu – vysporiadať sa s neregu-
lárnou migráciou, ako aj cezhraničnou trestnou 
činnosťou a možnými teroristickými hrozbami. 

Príslušníci nasadení agentúrou Frontex po-
skytujú podporu aj pri odhaľovaní odcudze-
ných vozidiel, drog a zbraní, kontrole dokladov 
a identifikácii a určovaní štátnej príslušnosti 
migrantov. So svojimi albánskymi partnermi si 
vymieňajú tiež poznatky a skúsenosti.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQpDhts6MI
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Zoznámte sa s našimi príslušníkmi  
Antti, fínsky príslušník pohraničnej stráže 
v Albánsku  

„Pomáham svojim albánskym kolegom pri odhaľovaní 
pozmenených dokladov, ako aj obetí obchodovania 
s ľuďmi. Aj keď 99,9 % osôb, ktoré prechádzajú hra-
nicami, sú cestujúci s pravými cestovnými dokladmi, 
úlohou príslušníkov pohraničnej stráže je identifiko-
vať a zastaviť tie osoby, ktoré sa pokúšajú prekročiť 
hranicu pomocou falošného pasu. 
Aby sme zaistili bezpečnosť našich hraníc, musíme 
byť vždy krok pred zločincami falšujúcimi cestovné 
doklady.“

Výkonný riaditeľ agentúry Frontex Fabrice Leggeri víta v Albánsku prvých príslušníkov z agentúry.
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Boj proti 
trestnej činnosti 
na hraniciach
Bezpečnosť vonkajších hraníc je našou prio-
ritou a boj proti trestnej činnosti je základom 
všetkej našej činnosti. Príslušníci pohraničnej 
stráže zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri posil-
ňovaní vnútornej bezpečnosti a predchádzaní 
a odhaľovaniu organizovanej trestnej činnosti.

Pozdĺž hraníc EÚ naši príslušníci pomáhajú 
vnútroštátnym orgánom v boji proti trestnej 
činnosti. Na pozemných hraniciach každý rok 
odhalia stovky odcudzených vozidiel a falošných 
dokladov. Pomáhajú členským štátom EÚ pri 
hľadaní drog a cigariet pašovaných do Európskej 
únie po pozemných a námorných trasách. Prí-
slušníci pomáhajú tiež pri odhaľovaní prevád-
začstva a cezhraničného obchodovania s ľuďmi.

Zhromažďujeme informácie o trestnej činnosti 
na hraniciach a vymieňame si ich s vnútroštát-
nymi orgánmi a Europolom. Informácie o pre-
vádzačoch, ktoré zhromažďujeme, zohrávajú 
kľúčovú úlohu v práci zameranej na rozloženie 
sietí prevádzačov.

V roku 2019 agentúra Frontex koordinovala päť 
dní spoločných akcií – medzinárodných operá-
cií zameraných na boj proti cezhraničnej trest-
nej činnosti – a podporila mnohé ďalšie tak, že 
poskytla expertov a informácie. Tieto operácie 
boli koordinované pod záštitou Európskej mul-
tidisciplinárnej platformy proti hrozbám trest-
nej činnosti (EMPACT) v rámci cyklu politík 
EÚ. Vďaka tomu vnútroštátne orgány zadržali 
200 osôb podozrivých z prevádzačstva, odhalili 
takmer 500 odcudzených vozidiel, 600 faloš-
ných dokladov a zaistili 9 podozrivých plavidiel.

Agentúra Frontex poskytuje vnútroštátnymi or-
gánom podporu aj prostredníctvom informácií 
v rámci vyšetrovaní týkajúcich sa pašovania drog. 
V roku 2019 agentúra podporila členské štáty 
v prípadoch, ktoré viedli k zachyteniu 4,7 tony 
kokaínu.

Príslušníci pohraničnej stráže sú vyškolení na to, aby odha-
ľovali potenciálne obete obchodovania s ľuďmi. Príslušník 
pohraničnej stráže často býva jediný predstaviteľ orgánu 
presadzovania práva, s ktorým obete môžu prísť do styku 
predtým, ako zmiznú vo svete vykorisťovania. Boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi je hlavnou súčasťou práce agentúry 
Frontex na hraniciach EÚ.
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operačné výsledky

125,5
TONY 
ZACHYTENÝCH DROG

390
ZAISTENÝCH 
ODCUDZENÝCH ÁUT

20 000 000
ZACHYTENÝCH CIGARIET 

69
ZACHYTENÝCH ZBRANÍ

669
ODHALENÝCH 
PAŠERÁKOV DROG

https://www.youtube.com/watch?v=moUNB8XEYaI&list=PLxfDBNM7SPxEupCG5G5Md7NzfY-Nh0QSw
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Návratové 
operácie

Agentúra Frontex naďalej posilňuje svoju úlohu 
kľúčového aktéra v oblasti návratu osôb, v prí-
pade ktorých sa dospelo k rozhodnutiu, že ich 
pobyt v Európe je nelegálny. Môže ísť o osoby, 
ktoré vyčerpali všetky právne možnosti na to, 
aby mohli zostať v EÚ, ktoré spáchali trestné 
činy v členskom štáte, prekročili lehotu plat-
nosti víza na pobyt a bolo im doručené rozhod-
nutie súdu alebo príslušných orgánov členských 
štátov o návrate.

Agentúra Frontex naďalej partnersky spolu-
pracuje s krajinami EÚ pri organizovaní char-
terových letov. Agentúra v roku 2019 rozšírila 

svoje pôsobenie pri koordinácii návratov aj na 
komerčné lety.

Agentúra Frontex buduje kapacity Európskej 
únie v oblasti návratov integrovaním rôznych 
informačných systémov, ktoré krajinám umož-
ňujú koordinovať  operácie návratu na európ-
skej úrovni a získať o nich prehľad. 

V súčasnosti poskytujeme tiež podporu krajinám 
vo fáze pred návratovými operáciami a pripra-
vujeme doklady pre navrátilcov a kontaktujeme 
konzulárne úrady v krajinách mimo EÚ s cieľom 
urýchliť a zefektívniť proces návratu.

Agentúra Frontex pomáha členským štátom EÚ spl-
niť požiadavku, podľa ktorej sa majú všetky návratové 
lety monitorovať na uistenie sa, že so všetkými navrátil-
cami sa zaobchádza dôstojne a že sa ich práva dodržia-
vajú. Poskytujeme členov monitorovacej skupiny z našej 
rezervy expertov a pokrývame náklady na účasť vnút-
roštátnych členov monitorovacej skupiny.  Vďaka nášmu 
úsiliu boli v roku 2019 osoby poverené monitorovaním na 
palube 272 letov vrátane 199 expertov poskytnutých agen-
túrou Frontex.



Návratové operácie koordinované agentú-
rou Frontex
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komerčné lety

Minulý rok bolo v rámci návratových operácií agentúry 
Frontex vrátených viac než 15 500* štátnych príslušníkov 
krajín mimo EÚ. Počet osôb vrátených prostredníctvom 
komerčných letov sa strojnásobil, čím sa zvýšila efektívnosť 
a znížili sa náklady.

* Predbežné údaje

20182016 20192017

13 730 10 700 15 850 14 190 

charterové lety 
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Vieme
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Európsky 
prehľad

Agentúra Frontex vie, čo sa deje na hraniciach, 
kde sa to deje a ako treba reagovať. Agentúra si 
udržiava prehľad o hraničnej kontrole a riadení 
migrácie v rámci celej EÚ vďaka nepretržitému 
(24/7) monitorovaniu situácie na hraniciach Eu-
rópy a mimo nej, ako aj komplexnej analýze rizík. 
Agentúra Frontex pomáha odhaľovať potenci-
álne slabé miesta a posilňovať odolnosť Európy. 

Na zníženie zraniteľnosti voči problémom na 
hraniciach je potrebné pochopiť krátkodobé 
a dlhodobé riziká.

Našou úlohou je predvídať problémy, ktorým 
by krajiny EÚ mohli čeliť a podporovať vnút-
roštátne orgány v reakcii na ne.
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Všetky činnosti agentúry Frontex sa riadia ana-
lýzou rizík, ktorá nám pomáha pri rozhodovaní, 
kde by bolo potrebné nasadiť našich príslušníkov 
a kde by mali hliadkovať naše lietadlá. 

Len čo spozorujeme loď s  drogami alebo 
prevádzačov , rýchlo reagujeme. Príslušné in-
formácie v rovnakom čase putujú späť do nášho 
sídla, kde sa analyzujú s cieľom určiť trendy 
v oblasti neregulárnej migrácie a cezhraničnej 
trestnej činnosti.

Zhromažďujeme a analyzujeme informácie pri-
chádzajúce od vnútroštátnych orgánov, aby sme 
mohli vytvoriť všeobecný prehľad situácie a mož-
ných zraniteľností na vonkajších hraniciach EÚ 
a schengenských vonkajších hraniciach.
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Podpora 
zhora

Náš námorný letecký dozor (MAS) sa stal neod-
deliteľnou súčasťou činností agentúry a stálou 
službou poskytovanou vnútroštátnym orgánom.

V rámci námorného leteckého dozoru sa použí-
vajú lietadlá a bezpilotné vzdušné prostriedky, 
ktoré prenášajú videozáznamy a iné dáta z von-
kajších hraníc EÚ a schengenských vonkajších 
hraníc priamo do sídla agentúry vo Varšave, ako 
aj príslušným vnútroštátnym a európskym or-
gánom. Takýto dozor umožňuje v reálnom čase 
monitorovať, čo sa deje na hraniciach.

V  európskom monitorovacom stredisku vo 
Varšave experti z 12 krajín spoločne sledovali 
prichádzajúci videozáznam a informácie.

Tieto lietadlá sa používali v  rámci činností 
agentúry Frontex na podporu vnútroštátnych 

orgánov a agentúr EÚ pri plnení rôznych úloh 
vrátane hraničného dozoru, odhaľovania pašo-
vania drog a nezákonného rybolovu.

V  roku 2019 agentúra Frontex uskutočnila 
takmer 600 letov. V mnohých prípadoch lie-
tadlá agentúry Frontex odhalili člny v núdzi 
na mori a vďaka rýchlej reakcii a koordinácii 
sa vnútroštátnym orgánom podarilo zachrániť 
viac než 4 500 osôb.

Lietadlá námorného leteckého dozoru lietali 
nad centrálnou oblasťou Stredozemného mora, 
Egejským morom, Čiernym morom, Jadran-
ským morom a Baltským morom. Monitorovali 
tiež pozemné hranice v Poľsku, na Slovensku, 
v Chorvátsku a Maďarsku.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IkEg6La8w
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Budujeme
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Prvá európska 
uniformovaná 
služba

Agentúra Frontex začala budovať základy pre 
zriadenie stáleho zboru európskej pohraničnej 
a pobrežnej stráže. V októbri sme spustili prvú 
náborovú kampaň na viac ako 700 príslušníkov 
pohraničnej a pobrežnej stráže agentúry Fron-
tex. Dostali sme 7 500 žiadostí od osôb z ce-
lej Európy, ktoré majú záujem pracovať v prvej 
európskej uniformovanej službe.

Po výbere prvá skupina príslušníkov hranič-
nej a pobrežnej stráže agentúry Frontex strávi 
väčšinu roka 2020 odbornou prípravou na na-
sadenie na hraniciach v rámci Európy. Stanú sa 
základom nového zboru a trvalou podporou pre 
vnútroštátne orgány, ktoré čelia problémom na 
svojich vonkajších hraniciach. Niektorí z týchto 
príslušníkov môžu dokonca pracovať mimo Eu-
rópskej únie v krajinách, ktoré podpísali s EÚ 
dohody o štatúte.



Hlavné úlohy príslušníkov pohra-
ničnej a pobrežnej stráže agentúry 
Frontex
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HRANIČNÉ KONTROLY HRANIČNÝ DOZOR

FUNKCIE POBREŽNEJ 
STRÁŽE VRÁTANE 
PÁTRANIA A ZÁCHRANY

NÁVRATY

BOJ 
PROTICEZHRANIČNEJ 
TRESTNEJ ČINNOSTI

ZHROMAŽĎOVANIE 
A VÝMENA INFORMÁCIÍ
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Naše vlastné 
vybavenie

Agentúra Frontex sa bude stále častejšie spolie-
hať na vlastné vybavenie umožňujúce väčšiu fle-
xibilitu v rôznych činnostiach v teréne. V roku 
2019 sme na hraniciach Európy začali používať 
naše vlastné hliadkovacie vozidlá. Nové vozidlá 
s logom agentúry sa zúčastnili na operáciách 
napríklad v Albánsku, Grécku a Bulharsku. Je to 
výrazný posun v úsilí agentúry zameranom na 

budovanie rezervy vlastného vybavenia. Na pod-
poru príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže 
agentúry Frontex postupne začíname s nasadzo-
vaním rôznych ďalších zariadení, ktoré vlast-
níme, alebo ktoré si naša agentúra prenajala, 
vrátane plavidiel, lietadiel a diaľkovo riadeného 
lietadla. Musíme zaistiť, aby naše vybavenie bolo 
vždy pripravené do akcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=3psIYVnaKeM
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Zoznámte sa s našimi príslušníkmi  
Miloslav, príslušník českej pohraničnej stráže 
v Španielsku  

„Spolu s mojím strážnym psom Fanoušom pomá-
hame kontrolovať tisícky vozidiel, ktoré prichádzajú 
do Španielska z Maroka na trajektoch.“
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Budúcnosť 
hraničnej 
kontroly

Jednou z hlavných úloh agentúry Frontex je 
identifikovať technológie, ktoré možno používať 
na kontrolu hraníc. V roku 2019 sme testovali 
rozmanité technológie vrátane biometrických 
údajov, umelej inteligencie a diaľkovo riadených 
leteckých systémov.

Aerostat na účely hraničného 
dozoru

V rámci partnerskej spolupráce s gréckou pobrež-
nou strážou sme uskutočnili mesačnú skúšku 
aerostatu a ďalších zariadení na účely hranič-
ného dozoru na gréckom ostrove Samos. Vďaka 
tomu sme mohli posúdiť, ako kvalitne dokáže 
aerostat vykonávať dozor v operačnom prostredí.
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Budúcnosť hraničných kontrol

Spolu s Pohraničnou službou Portugalska (SEF) 
a Správou letiska v Lisabone (ANA) sme testo-
vali technológiu „biometria v pohybe“ pre hra-
ničné kontroly. V nasledujúcich rokoch riešenia, 
ako je bezdotykové skenovanie odtlačkov prstov 
a tváre, uľahčia a urýchlia prekračovanie hraníc 
pre pravidelných cestujúcich a zároveň prispejú 
k zvýšeniu bezpečnosti. Pohraničná stráž bude 
mať vďaka nim viac času na pozorovanie po-
tenciálnych hrozieb a vykonávanie systematic-
kých a efektívnych kontrol bezpečnosti. Užitočné 
budú aj pre letiská a letecké spoločnosti, lebo ces-
tujúci strávia menej času v radoch a budú mať 
viac času na presun alebo na nákupy.

Zoznámte sa s našimi príslušníkmi Diana, 
rumunská odborníčka na odtlačky prstov 
v Grécku  

„Pomáham našim gréckym kolegom pri odbere 
odtlačkov prstov všetkých nových prichádzajúcich 
migrantov a ich registrácii do európskej databázy. 
Spolupráca s agentúrou Frontex je skúsenosťou, kde 
možno nadobudnúť znalosti na rôznych úrovniach. 
Pre našu bezpečnosť je mimoriadne dôležité, aby 
sme vedeli, kto prekračuje hranice.“
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Nová 
koncepcia 
operácií
V rámci príprav na rast agentúry sme vytvorili 
novú operačnú koncepciu – plán, ako bude agen-
túra Frontex pracovať v nasledujúcich rokoch. 
Na regionálnych konferenciách s veliteľmi vnút-
roštátnych služieb v oblasti pohraničnej stráže 
a presadzovania práva agentúra Frontex vyvi-
nula služby, ktoré bude nový stály zbor európ-
skej pohraničnej a pobrežnej stráže poskytovať 
členským štátom EÚ.

Medzi hlavné strategické ciele našej agentúry 
patrí zníženie zraniteľnosti vonkajších hraníc na 
základe komplexnej situačnej informovanosti, 

zaistenie bezpečných, zabezpečených a dobre 
fungujúcich vonkajších hraníc EÚ a plánovanie 
a udržiavanie kapacity európskej pohraničnej 
a pobrežnej stráže. Usilujeme sa tiež o zavede-
nie európskeho integrovaného riadenia hraníc, 
ktoré spája vnútroštátne orgány, inštitúcie EÚ 
a ďalšie orgány a organizácie.

Agentúra Frontex a vnútroštátne pohraničné 
orgány spoločne tvoria európsku pohraničnú 
a pobrežnú stráž. Všetko čo robíme, je výsled-
kom úzkej spolupráce a dialógu s našimi part-
nermi na vnútroštátnej úrovni.

Európske integrované riadenie hraníc – spoločná zod-
povednosť agentúry Frontex a členských štátov

V roku 2019 sa agentúra Frontex stretla s orgánmi všet-
kých členských štátov EÚ a krajín pridružených k schen-
genskému priestoru, aby diskutovali o plánoch a výzvach 
súvisiacich s vykonávaním nového nariadenia o európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráži a vytvorení stáleho zboru. 
Stretnutia sa uskutočnili v piatich regionálnych klastroch 
v Helsinkách, Budapešti, Ríme, Amsterdame a Paríži.
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Hlavné 
podujatia

Agentúra Frontex každý rok organizuje početné konferen-
cie a podujatia, na ktorých sa stretávajú najvyšší predstavitelia 
a experti zaoberajúci sa rôznymi aspektmi hraničnej kontroly. 

IBPC

Koncom októbra agentúra Frontex usporiadala 
24. medzinárodnú konferenciu hraničnej polície 
(IBPC), podujatie organizované každé dva roky, 
na ktorom sa stretli riadiaci pracovníci v oblasti 
presadzovania práva takmer zo 100 krajín a pia-
tich svetadielov, ako aj zástupcovia medzinárod-
ných organizácií, inštitúcií a agentúr EÚ. Toto 
podujatie sa koná dvakrát do roka.

Na konferencii, ktorá bola zameraná na cezhra-
ničnú bezpečnosť zaisťovanú pomocou pripra-
venosti, prevencie a reakcie na globálne výzvy, 
akými sú terorizmus, prevádzačstvo a podvody 
týkajúce sa dokladov a osobných údajov, sa zú-
častnilo viac než 300 hostí.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZcCgIGk04
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Druhé výročné podujatie európskej 
pobrežnej stráže

V apríli usporiadali agentúra Frontex, Európska 
agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) a Európ-
ska agentúra pre námornú bezpečnosť (EMSA) 
výročné podujatie európskej pobrežnej stráže 
v meste Świnoujście v Poľsku.

Výročné podujatie pobrežnej stráže je príležitos-
ťou na výmenu názorov medzi vnútroštátnymi 
orgánmi, agentúrami EÚ zapojenými do spo-
lupráce v oblasti funkcií pobrežnej stráže a Eu-
rópsku komisiou o záležitostiach týkajúcich sa 
ochrany a bezpečnosti na mori. Diskusie sa sú-
stredili na výmenu informácií a tiež na dozor, 
analýzu rizík na mori a odbornú prípravu prís-
lušníkov pobrežnej stráže.

Konferencia o biometrii

V októbri agentúra Frontex zorganizovala kon-
ferenciu o používaní biometrie na hraniciach. 
Konferencia sa zamerala na narastajúci prob-
lém využívania tzv. morfovaných zobrazení tvárí 
v identifikačných dokladoch na oklamanie prí-
slušníkov a počítačových systémov.

Na medzinárodnej konferencii o biometrii na 
hraniciach sa zišli experti a odborníci z celého 
sveta, aby diskutovali o rozmanitých výzvach 
a možnostiach týkajúcich sa identifikácie osôb 
ľudí orgánmi presadzovania práva.

Deň európskej pohraničnej 
a pobrežnej stráže

Agentúra Frontex usporiadala každoročné pod-
ujatie s názvom Deň európskej pohraničnej 
a pobrežnej stráže, na ktoré pricestovalo vyše 
600 zástupcov európskej pohraničnej a pobrež-
nej stráže z viac než 30 krajín. Hlavné podujatie 
agentúry sa uskutočnilo v obci Arłamów, neďa-
leko poľsko-ukrajinskej hranice. Zameralo sa 
na výzvy na pozemných vonkajších hraniciach 
a spoluprácu so susednými krajinami.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tIiptdZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2hUOVYJ2I&t=152s
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Výhľad do 
budúcnosti
Rok 2020 prináša obrovské zmeny pre agentúru 
Frontex v súvislosti so vytvorením stáleho zboru 
európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Počas 
celého roka budeme školiť prvých príslušníkov 
pohraničnej stráže agentúry Frontex. Absolvujú 
testy, aby sme sa uistili, že majú potrebné zruč-
nosti a sú schopní spoločne vykonávať operácie 
na vonkajších hraniciach v súlade s platnými 
právnymi predpismi EÚ a etickými normami.

Koncom roka budú prví príslušníci pohraničnej 
stráže agentúry Frontex pripravení na nasade-
nie na hraniciach, aby pomáhali zaistiť väčšiu 
bezpečnosť Európy.

Príslušníci pohraničnej stráže agentúry Frontex 
budú nosiť špeciálnu európsku uniformu a budú 
schopní plniť také úlohy ako overenie totožnosti 
a štátnej príslušnosti osoby, povolenie alebo za-
mietnutie vstupu do EÚ a hliadkovanie medzi 
hraničnými priechodmi. Zúčastňovať sa budú 
aj na návratových operáciách.

Naša agentúra bude pracovať aj s našimi vnút-
roštátnymi partnermi na vytváraní regionál-
nych kancelárií po celej Európe, ktoré budú 
zboru poskytovať logistickú podporu. Naďalej 

budeme spoľahlivým partnerom vnútroštát-
nych orgánov v celej Európe. Budeme ponúkať 
širokú škálu služieb, ktoré vnútroštátnym or-
gánom pomôžu pri riešení rozmanitých prob-
lémov na ich hraniciach, a nielen reagovať na 
nové núdzové situácie.

Desiatky členov monitorovacej skupiny pomôžu 
zabezpečiť, aby základom všetkých našich čin-
ností a operácií bolo dodržiavanie základných 
práv.

V neposlednom rade vybudujeme tím expertov 
pre Európsky systém pre cestovné informácie 
a povolenia (ETIAS), čo je systém na udeľovanie 
povolení na cesty do EÚ z krajín s bezvízovým 
stykom. Keď sa tento systém začne uplatňovať, 
agentúra Frontex bude zodpovedná za centrálnu 
jednotku s nepretržitou činnosťou, ktorá bude 
preverovať žiadosti.

V záujme zavedenia systému ETIAS do praxe 
úzko spolupracujeme s agentúrou eu-LISA, Euro-
polom, Európskou komisiou a členskými štátmi 
EÚ.

Zoznámte sa s našimi príslušníkmi  
Lucie, francúzska odborníčka v oblasti skrí-
ningu v Grécku  

„Pri vykonávaní svojich povinností si plne uvedo-
mujem, že zraniteľným skupinám, najmä ženám 
a deťom, je potrebné venovať osobitnú pozornosť.“
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https://www.youtube.com/watch?v=QNaZ3JIcqFc
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Sledujte nás na
f facebook.com/frontex/
t twitter.com/Frontex
l linkedin.com/company/frontex/
y youtube.com/user/FrontexEUAgency
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